
Stationsgatan 12, 26 augusti 2016 

Uppsala 
OMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

1(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, klockan 16:45- 18:00 

Beslutande: 

övriga 
deltagare: 

Monica Östman (S), Ordförande 
Eva Adler (MP), 1:e vice 
ordförande 
Jonas Larsson Tagizadeh (S) 
Claes Olsson (S) 
Araxi Tadaros (MP) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Johan Carlsson (M) 
rande 
Sten Daxberg (M) 
Camilla Westerborn (L) 
Carolina Wigenfeldt (C) 
Ulla Johansson (KD) 

Ersättare: Staffan Yngve (S) 
Eileen Rönnlund-Holmgren (S) 
Monica Söderbaum (MP) 
Maria Petersson (M) 
Kjell Aleklett (L) 

Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, Asa Markström, Yvonne Jonsson och 
Liselotte Engqvist avdelningschefer, och Lena Sjöberg närvårdskoordinator, 

Utses att justera: 	Johan Carlsson (M) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
Monica Östman (S), ordförande 

/A (4' ,ppue" gj 

Paragrafer: 	114- 133 

Johan Carlsson (M), justerare 

Annie Arkebäck Mor&i, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Äldrenämnden 
2016-08-25 
	

Sista dag att överklaga: 	2016-09-19 
2016-08-29 
	

Anslaget tas ner: 	2016-09-20 

www.0 psala.se  och äldreförvaltningen Stationsgatan 12 

Annie Arkebäck Mor&I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 114 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att informationspunkten 3, KPMGs granskning av myndighetsutövning utgår, 

att punkten 22, anmälan om särskild aktivitet i partigrupper utgår, 

att uppta konferensen "Psykisk (o) hälsa äldre 2016, och 

att i övrigt fastställa föredragningslistan 

§ 115 

Organisering av demensteamet 

Förvaltningen redogör för den tänkta organiseringen av demensteamet. 

§ 116 

Lägesrapport Ferlin och Vigmund 

Förvaltningen lämnar en lägesrapport rörande genomförda uppföljningar på vårdboendena Ferlin och 
Vigmund. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 117 

Uppföljning av information om domar 

Förvaltningen redovisar några års statistik avseende domar från förvaltningsrätten och kammarrätten. 

§ 118 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen rapporterar att arbetet nu har startat med en "Äldrevänlig stad" då Uppsala nu är 
deltagare. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 119 

Ekonomiskt bokslut och prognos per juni och juli 2016 
ALN-2015-0243 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna resultat perioden januari-juli 2016 samt prognosbedömning helår enligt föreliggande 
förslag och presenterad revidering. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-08-25 från förvaltningen. 
Förvaltningen informerar om smärre justeringar i tabellerna 5, 7 och 9. 

Nämndens bokslut per juli visar ett positivt resultat på 30 692 tkr, jämfört med periodiserad budget så 
har nämnden en positiv avvikelse per juli på 27 029 tkr. Mot bakgrund av månadsbokslut och den 
analys som gjorts bedömer förvaltningen att även utfallet per juli följer budget 2016 väl och bidrar till 
att viss revidering av tidigare prognosantagande bedöms rimlig. 

Utdragsbestyrkande 
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MUN 	 ÄLDRENÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samtnanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 120 

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § 
ALN-2016-0144 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att den enskildes avgifter för 

1. hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), per månad ska uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet, 

2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet, och 

att beslutet ska gälla från och med den 1 september 2016. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-07-18 från förvaltningen. 

Den 26 maj 2008, § 125, beslutade kommunfullmäktige att tillämpa det då gällande avgiftstaket i 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 8 kap. 5 §. Genom en ändring, som trätt i kraft den 1 juli 2016, 
medges kommunen möjlighet att höja avgiftstaket dels för avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt 
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och dels för avgifter för särskilt boende 
som inte omfattas av hyreslagen. Äldreförvaltningen föreslår att det höjda avgiftstaket ska tillämpas i 
Uppsala från och med den 1 september 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 121 

Hemvårdens ersättningar 
ALN-2015-0180 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att höja ersättningar inom hemvården enligt omvårdnadsprisindex (OPI) med 2,56 % from 1 juni 
2016, och 

att 	höja den utbetalda ersättningen inom hemvården retroaktivt med 0,46 % för tiden 1 januari till 31 
maj 2016. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-06-08 från förvaltningen. 

På novembernämnden beslutades (ALN-2015-0180) att ersättning skulle höjas med det preliminära 
OPI på 2,1 % för 2016. Ersättningsjusteringen gällde tid från 1 januari till 31 maj 2016. Uppräkningen 
skedde enligt gällande förfrågningsunderlag inom hemvården och i den ingår en justering utifrån 
kommande förändring gällande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)/medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) ansvaret. 

Från 1 juni 2016 höjs hemvårdsersättning med gällande OPI för 2016. OPI för 2016 blev 2,56 %. 
Utbetalda ersättningar för tiden 1 januari till 31 maj korrigeras retroaktivt med 0,46 % 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 122 

Vård & omsorgs åtagande avseende drift 2016 av Kommunövergripande 
verksamheter 
ALN-2015-0273 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna föreliggande åtagande år 2016 från produktionsstyrelsen Vård & omsorg avseende drift 
av kommunövergripande verksamheter — dagverksamhet, korttidsvård, sjukvårdsteam och 
trygghetsjour, och 

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att teckna internavtal i enlighet med uppdrag och åtagande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-08-04 från förvaltningen. 

Uppsala kommun driver idag genom Vård & omsorg kommunövergripande verksamheter i form av 
dagverksamhet, korttidsvård, sjukvårdsteam och trygghetsjour. 

I november 2015 antog äldrenämnden förfrågningsunderlaget avseende drift av kommunövergripande 
verksamheter år 2016. Åtagandet från Vård 84 omsorg uppfyller samtliga ställda krav i 
förfrågningsunderlaget. 

Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden godtar det inkomna åtagandet och tecknar avtal i 
enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 123 

Revidering av övergripande riktlinje för hälso-och sjukvården i Uppsala 
kommun 
ALN-2016-0142 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna och fastställa reviderad Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvården i Uppsala 
kommun. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-06-29 från förvaltningen. 

2016-02-01 förtydligades fördelningen av ansvar gällande patientsäkerhet och kvalitetsutveckling för 
hälso- och sjukvården inom Uppsala kommuns äldreomsorg genom en omorganisation. 
Omorganisationen innebär att Uppsala kommuns äldrenämnd har huvudmannaansvar som beställare 
av hälso- och sjukvård och kontrakterade utförare har vårdgivaransvar som utförare av hälso- och 
sjukvård. 

Som en följd av omorganisationen har vårdgivaren (utföraren) fått ett tydligare ansvar för det 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap 3 
§ i patientsäkerhetsförordningen ska vårdgivaren ha en sjuksköterska med särskilt ansvar för de 
områden som där beskrivs. Detta har föranlett en översyn av Uppsala kommuns riktlinjer för hälso-
och sjukvård. 
Äldrenämnden har som huvudman/beställare ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som 
avtalas med vårdgivaren/utföraren. I den reviderade övergripande riktlinjen för hälso- och sjukvård i 
Uppsala kommun beskrivs ansvarsfördelningen mellan huvudman och vårdgivare, inom vilka 
kvalitetsområden vårdgivaren ska ha mer detaljerade rutiner och vägledningar samt hur ansvaret för 
tillsyn och uppföljning inom hälso- och sjukvården fördelas. 

I avvaktan på äldrenämndens beslut 25 augusti 2016 beslöt äldrenämndens ordförande den 1 juli 2016 
att tillfälligt godkänna och fastställa de övergripande riktlinjerna för perioden 1 juli 2016 till 31 
augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 124 

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala 
kommun och Landstinget i Uppsala län 
ALN-2016-0139 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga den till 
handlingarna, och 

att återrapportering sker av relevanta uppföljningar till äldrenämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-06-13 från förvaltningen. 
Förvaltningen redogör för ärendet och svarar på nämndens frågor. 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälsa- och sjukvård och 
social omsorg mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Huvudmännens uppdrag i 
närvårdsarbetet omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt inom kommunen och i 
landstinget. 

En ny organisation och styrning av närvårdsarbetet har införts under 2016 med en politisk styrgrupp 
samt ledningsgrupper med ansvar för planering och genomförande. Ledningsgruppernas deltagare är 
utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant verksamhetsområde. 

Den 2 juni 2016 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2016 med syfte att 
säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de uttrycks i antagna 
politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och landstingets 
vårdavtal. Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMN), omsorgsnämnden 
(OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ALN), sjukhusstyrelsen 
(SHS) samt vårdstyrelsen (VS). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

10 (14) 

ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 125 

Avtalsuppföljning av tillgång till gemensainhetslokal vid Nyby 
trygghetsbostad 
ALN-2016-0072 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med beaktande av resultatet lägga rapporten till handlingarna, och 

att uppdra till förvaltningen att genomföra en övergripande översyn av hur kriterier för 
trygghetsboenden ska utformas. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-06-10 från förvaltningen. 

Förvaltningen har genomfört en avgränsad avtalsuppföljning av Nyby trygghetsboende, med specifikt 
fokus på enstaka frågeställning kring tillgång till gemensamhetslokal i Nyby. Uppföljningen har 
genomförts genom intervju med fastighetsförvaltare och trygghetsboendets värdinna samt en 
enkätundersökning riktad till samtliga hyresgäster i trygghetsboendet. 
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att behovet av och intentionen med vad ett 
trygghetsboende ska tillföra i nuläget till stor del uppfylls via andra samlokaliserade verksamheter. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att en övergripande översyn görs av hur kriterier 
för trygghetsboenden ska utformas fortsättningsvis, för att syfte och intention med trygghetsboendena 
på bästa sätt ska kunna uppfyllas. Förvaltningen föreslår vidare att ett särskilt fokus läggs på 
utformning och anpassning utifrån de olika förutsättningar och behov som finns i olika 
bostadsområden. Exempelvis vad gäller skillnader i behov av trygghetsboende i de f.d. servicehusen 
jämfört med behov i områden där det saknas geografisk närhet till verksamheter såsom träffpunkt och 
seniorrestaurang. 



ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 126 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm 25 augusti 2016 
ALN-2016-0027 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm till handlingarna 

Ärendet 
Till nämnden anmäls skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm. 

1. Statistikfolder 2016, 

2. Avtalsuppföljning vid Atle och Edda hemvård, Förenade Care. 

3. Avtalsuppföljning vid Bernadotte, vård- och omsorgsboende. 

4. Förteckning över pensionärsbidrag 2016. 

5. Protokoll 2016-06-10 från KPR — kommunala pensionärsrådet. 

6. Protokollsutdrag 2016-06-13, § 127, från kommunfullmäktige rörande förslag till 
ny nämndorganisation. 

7. Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 7 juni 2016. 

8. Anmälan av protokoll från samverkan 16 augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 127 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 7 juni 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 128 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 16 juni 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 129 

Anmälan av protokoll från samverkan 16 augusti 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
OMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 130 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt tjänstemannadelegationen. 

Beslut fattad av Gunn-Henny Dahl, förvaltningsdirektör 2016-06-27, nr 58 avseende yttrande 
till plan- och byggnadsnämnden gällande detaljplan för Norra Kapellgärdet dnr: ALN-2016-
0111.60 och Vattentornsparken dnr: ALN-2016-0119.60. 

Beslut fattad av ordförande Monica Östman 2016-07-01, nr 8.1 att tillfälligt godkänna och 
fastställa reviderad "Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvården i Uppsala kommun" för 
perioden 1 juli 2016 till 31 augusti 2016 i avvaktan på äldrenämndens beslut 25 augusti 2016. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende hemvård juni 2016. 

§ 131 

Anmälan av ordförandebeslut fattad 1 juli 2016, att tillfälligt godkänna och 
fastställa reviderad "Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvården i Uppsala 
kommun i avvaktan på äldrenämndens beslut 25 augusti 2016. 

§ 132 

Anmälningsärenden sekretess 25 augusti 2016 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsk,..na 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Satnmanträdesdatum: 2016-08-25 

§ 133 

Inbjudan till konferensen "Psykisk (o) hälsa äldre 2016" 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att medge Sten Daxberg (M) och Staffan Yngve (S) att delta i konferensen 
"Psykisk (o) hälsa äldre 2016" den 20 september, klockan 8.30 — 17.00 på Uppsala Konsert & 
Kongress. 

Utdragsbestyrkande 
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